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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi 

v školskom  roku 2014/2015 

 
a) Identifikačné údaje: 

 

Zriaďovateľ: Mesto Sereď   Štatutár zriaďovateľa: Ing. Martin Tomčányi

  

Kontakty: Adresa: ZŠ J. Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď 

 tel. 031 7892581                                 fax: 031 7892110 

      031 7892110                                      e-mail: riaditel@zsjfsered.sk 

      031 7016841                                                  sekretariat@zsjfsered.sk 

 031 7892484      zastupca1@zsjfsered.sk  

        zastupca2@zsjfsered.sk  

           jedalen@zsjfsered.sk  

        vychpor@zsjfsered.sk  

                                                                             skolpsych@zsjfsered.sk  

 

Riaditeľ:    PaedDr. Jaroslav Čomaj 

Vedúci zamestnanci školy:  Mgr. Elena Földešiová              - zástupkyňa RŠ pre II. stupeň 

    Mgr. Renáta Šidlíková              - zástupkyňa RŠ pre I. stupeň 

    Eva Veľká                                 - vedúca Školskej jedálne 

    

Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 19.9.2012. Funkčné 

obdobie začalo dňom  24.9.2012 na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Boţena Vydarená predsedníčka zriaďovateľa 

2. Bc. Ľubomír Veselický člen zriaďovateľa 

3. Ing. Iveta Belányiová člen  zriaďovateľa 

4. Mgr. Michal Hanus člen zriaďovateľa 

5. Mgr. Milada Kramárová člen pedagogických zamestnancov 

6. Monika Hanáková člen pedagogických zamestnancov 

7. Eva Veľká člen nepedagogických zamestnancov 

8. Adriana Bašová člen rodičov 

9. Pavlína Karmaţínová člen rodičov 

10. Andrea Hilkovičová tajomníčka rodičov 

11. Martina Hilkovičová člen rodičov 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015:  

Rada školy má vypracovaný plán práce na celý rok. Stretáva sa podľa plánu 4 krát do roka. 

Rada školy sa vyjadrovala k: 

- Správe o hospodárení 

- Plánu práce školy 

- Školskému vzdelávaciemu programu: „JaPoNec“ 

- Výchovno-vyučovacím výsledkom 

- Návrhu rozpočtu 

Zaoberala sa materiálno-technickým zabezpečením, vyhodnotením koncepcie rozvoja školy, 

informáciou o počte zapísaných detí do 1. ročníka.  
 

 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  
 

Por. č.  Názov vedúci 

1. Metodické zdruţenie 1.-4.ročník PaedDr. Michaela Ďurišová 

2. Metodické zdruţenie ŠKD Mgr. Jana Čaládiková 

3. PK Slovenský jazyk Mgr. Jana Válkyová 

4. PK Človek a príroda PaedDr. Jana Gabrišová 

5. PK Zdravie a pohyb Mgr. Jolana Čomajová 

6. PK Matematika a práca 

s informáciami, Človek a svet práce 

Mgr. Beata Petrášová 

7. PK Človek a hodnoty, Umenie a 

kultúra 

Mgr. Eva Beskidová 

8. PK Človek a spoločnosť PhDr. Lucia Richnáková 

9. PK Cudzie jazyky Mgr. Ruţena Kaducová 

 

 

 

b) Údaje o ţiakoch 

 
 

 

Ročník 

Údaje k 15. 09. 2014 Údaje k 30. 06. 2015 
Počet 

tried 

Počet ţiakov Počet 

ţiakov so 

ŠVVP 

z toho 

začlenených 

ţiakov 

Počet 

tried 

Počet 

ţiakov 

Počet 

ţiakov so 

ŠVVP 

z toho 

začlenených 

ţiakov 

1. 4 80 4  4 79 4  

2. 3 64 3  3 64 3  

3. 3 71 3 1 3 71 4 2 

4. 3 65 4 3 3 62 5 4 

5. 3 63 8 7 3 62 8 7 

6. 3 64 10 3 3 61 10 3 

7. 3 63 7 6 3 65 8 7 

8. 3 74 3 3 3 75 3 3 

9. 2 42 4 4 2 41 4 4 

Spolu: 27 586 46 27 27 580 49 30 
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c) Údaje o počte zapísaných ţiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016 

 

 

Počet zapísaných ţiakov do prvého ročníka:  60    

       z toho deti s odloţenou šk. dochádzkou:  9      

Počet vydaných rozhodnutí o prijatí ţiaka do prvého ročníka ZŠ:  53 

Počet vydaných rozhodnutí o odklade školskej dochádzky: 9 

Počet detí , ktoré mali odklad z roku 2014:  7 

Počet detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016: 52 

        

 

d) Údaje o prijatých ţiakoch na štúdium na stredné školy 

 

 

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           14 8 

Umelecké školy                                     2 1 

Zdravotnícke školy                                 1 1 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     0 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           10 6 

Pedagogické školy                                  2 2 

Technické, dopravné SOŠ                            7 1 

SOŠ ostatné                                        7 1 

Praktické školy, OU                                1 1 

Pracovný pomer                                     0 0 

Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku                       0 0 

Pokračujú na ZŠ v niţšom ročníku                   0 0 

Neschopní na zaradenie                             0 0 

Mimo SR                                            0 0 

Ţiak nevyuţil termín                               0 0 

Ostatní                                            0 0 

ŢIACI SPOLU 44 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŢIAKOV JEDNOTLIVÝCH TRIED ZŠ 

      podľa typov SŠ  

 

1. kolo   1. a 2. termín  

 

Základná škola J.Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, 92601 Sereď 
Trieda 4 – a viacročné 

odbory  

3- ročné odbory 2- ročné odbory SPOLU 

Záujem Prijatí Záujem Prijatí Záujem Prijatí Záujem Prijatí 

7.C 0 0 0 0 1 1 1 1 

8.A 1 1 0 0 0 0 1 1 

8.B 1 1 0 0 0 0 1 1 

9.A 18 18 5 5 0 0 23 23 

9.B 18 18 0 0 0 0 18 18 

Spol 38 38 5 5 1 1 44 44 

 

Všetci ţiaci 9. ročníka boli prijatí na študijné alebo učebné odbory v 1. kole 

prijímacích skúšok.  

 
 

Počet 

ţiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte ţiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

63 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

6 6 6 0 0 0 

 

Na osemročné gymnázium v Seredi sa hlásilo 6 ţiakov 5. ročníka. Všetci ţiaci boli 

úspešní a prijatí. 

 

 

- Iné skutočnosti, vysvetlivky.   

 

 

- Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

 

Počet ţiakov: 0 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov za II. polrok :  

 

Ročník 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  Spolu 

Počet tried v ročníku 4 3 3 3 3 3 3 3 2 27 

Počet žiakov v ročníku 79 64 71 62 62 61 65 75 41 580 

Celkový prospech 

Prospelo 74 63 70 61 62 56 62 74 40 562 

Neprospelo z 1- 2 predmetov 2 1 - - - - - - 1 4 

Neprospeli z viac predmetov 3 - - - - 4 3 1 - 11 

Neprospeli spolu 5 1 - - - 4 3 1 1 15 

Neklasifikovaní  - - - - - - - - - - 

Neklasifikovaní z predmetu - - - - - - - - - - 

Priemerný prospech v povinných predmetoch 

Slovenský jazyk a literatúra 1,47 1,52 1,51 1,79 2,16 2,65 2,77 2,65 2,51 2,08 

Matematika 1,37 1,37 1,50 1,88 2,15 2,71 2,59 2,62 2,44 2,04 

Nemecký jazyk - 1,10 1,00 - - 1,90 2,33 2,30 2,46 2,13 

Anglický jazyk 1,21 1,16 1,40 1,47 1,85 2,23 2,30 2,38 2,56 1,81 

Vlastiveda, geografia  1,11 1,29 1,45 1,54 1,87 1,92 1,88 2,27 1,58 

Prírodoveda, ekológia 1,18 1,14 1,28 1,52 1,41 1,76 - - - 1,43 

Dejepis - - - - 2,11 2,43 2,66 2,59 2,71 2,49 

Fyzika - - - - - 2,32 2,48 2,63 2,51 2,49 

Chémia - - - - - 1,95 2,48 2,05 1,85 2,10 

Biológia - - - - 1,53 2,05 2,36 1,69 2,10 1,93 

Výtvarná výchova - - - - 1,00 1,11 1,11 - - 1,08 

Informatika - - - - 1,33 1,76 1,42 1,32 1,34 1,44 

Pochvaly, pokarhania 

Pochvala triednym učiteľom 5 2 22 19 14 10 11 20 8 111 

Pochvala riaditeľom 58 39 40 20 14 7 8 6 5 197 

Napomenutie triednym učiteľom - - - - 1 1 3 2 - 7 

Pokarhanie triednym učiteľom - - - - 1 2 3 1 - 7 

Pokarhanie riaditeľom - - - - 1 2 2 4 2 11 

Znížené známky zo správania 

Stupeň 2 - - 2 - - 2 1 2 1 8 

Stupeň 3 2 - - - 1 2 3 1 - 9 

Stupeň 4 - - - - - - - 1 - 1 

Dochádzka 

Počet ospravedlnených hodín 3121 2339 2160 2041 2251 3449 3545 4463 2837 26206 

             priemer na 1 žiaka 40,01 36,55 30,42 32,92 38,15 57,48 55,39 59,51 69,20 45,66 

Počet neospravedlnených hodín 976 - 17 - 48 136 104 6 16 1303 

             priemer na 1 žiaka 12,51 - 0,24 - 0,81 2,27 1,63 0,08 0,39 2,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

Výsledky externých meraní – porovnanie s celoslovenským priemerom:                                                        

 

 

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ 

 

                                                                                  škola            priemer v SR         rozdiel 

 

Úspešnosť: Matematika  -                                       63,61 %              52,68 %            + 10,93 % 

 

                   Slovenský jazyk a literatúra -              72,57 %      62,58 %            + 9,99 % 

               

 

KOMPARO 

 

– testovanie žiakov 4. ročníka ZŠ 

 

                   Slovenský jazyk a literatúra -             52,10 %               49,40 %             + 2,70 % 

 

                   Matematika -                                       63,10 %                58,60 %            + 4,50 % 

 

                   Prírodoveda -                                       49,30 %               51,60 %             - 2,30 % 

 

                   Vlastiveda -                                         68,80 %               64,30 %             + 4,50 % 

 

                   Všeobecné študijné predpoklady        63,10 %               57,30 %             + 5,80 % 

 

– testovanie žiakov 6. ročníka ZŠ 

 

                   Slovenský jazyk a literatúra -              51,50 %              51,40 %             + 0,10 % 

 

                   Matematika -                                        48,60 %              56,40 %             - 7,80 % 

 

                   Fyzika -                                                 49,70 %              47,40 %            + 2,30 % 

 

                   Dejepis -                                                48,20 %              48,10 %            + 0,10 % 

 

                   Všeobecné študijné predpoklady -       61,10 %              57,40 %            + 3,70 %    

 

 – testovanie žiakov 8. ročníka ZŠ 

 

                   Slovenský jazyk a literatúra - 67,9 %                 61,30 %            + 6,60 % 

 

  Matematika -  47,30 %               46,70 %            + 0,60 % 

 

                   Fyzika -                                                 37,20 %               31,70 %            + 5,50 % 

 

  Dejepis - 48,70 %               40,20 %            + 8,50 % 
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 Všeobecné študijné predpoklady - 65,30 %               59,40 %            + 5,90 % 

 

 

- testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

 

Úspešnosť: Slovenský jazyk a literatúra 58,60 %               50,50 %            + 8,10 % 

 

  Matematika 50,90  %              43,90 %            + 7,00 % 

 

  

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  

I. stupeň - ZŠ       II. Stupeň - ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 
 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

I.A ŠkVP  V.A ŠkVP 

I.B ŠkVP  V.B ŠkVP 

I.C ŠkVP  V.C ŠkVP 

I.D ŠkVP  VI.A ŠkVP 

II.A ŠkVP  VI.B ŠkVP 

II.B ŠkVP  VI.C ŠkVP 

II.C ŠkVP  VII.A ŠkVP 

III.A ŠkVP  VII.B ŠkVP 

III.B ŠkVP  VII.C ŠkVP 

III.C ŠkVP  VIII.A ŠkVP 

IV.A ŠkVP  VIII.B RVJ 3-9 

IV.B ŠkVP  VIII.C ŠkVP 

IV.C ŠkVP  IX.A ŠkVP 

   IX.B RVJ 3-9 

     

     

 

 

 

 

Charakteristika Školského vzdelávacieho programu „JAPONEC“ 

 

 

Školský vzdelávací program našej školy vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. 

a 2. stupeň základnej školy, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, rámcový učebný plán 

a jeho rámcové učebné osnovy . Dôraz celého projektu je pochopenie a vytvorenie 

nadväznosti na predškolské vzdelávanie a na výchovu v rodine. Základné vzdelávanie je 

jedinou etapou vzdelávania, ktorú povinne absolvuje celá populácia ţiakov v dvoch obsahovo, 

organizačne a didakticky nadväzujúcich stupňoch. Základné vzdelávanie vyţaduje na 1. aj na 

2. stupni podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších ţiakov, 

povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje ţiakov slabších a zaisťuje, aby sa kaţdé 

dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám optimálne rozvíjalo 
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v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie. Hodnotenie výkonov a pracovných 

výsledkov ţiakov musí byť postavené na plnení konkrétnych a splniteľných úloh, na 

posudzovaní individuálnych zmien ţiaka a pozitívne ladených hodnoteniach. Ţiakom musí 

byť daná moţnosť zaţívať úspech, nebáť sa chýb a pracovať s nimi. 

Dôleţitým prvkom, ktorý sa prelína celým naším školským vzdelávacím programom je dôraz 

na otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom a verejnosti, avšak s dodrţiavaním pravidiel 

slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Bez dodrţiavania morálnych 

noriem a pravidiel, ktoré sú dané v školskom poriadku by prichádzalo k anarchii, ktorá nie je 

naším cieľom. Snaţíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich, do chodu školy. Snahou všetkých 

pracovníkov školy je maximálna informovanosť rodičov o práci a výsledkoch ich detí, 

o zapojenie rodičov do mimoškolských aktivít, športových akcií, exkurzií, výletov 

a plánovaných ekologických pobytov. 

Školský vzdelávací program nám bude slúţiť ako naša dohoda, ako budeme rozvíjať 

schopnosti detí v oblasti učenia, riešenia problémov, v oblasti spolupráce, komunikácie, 

sebahodnotenia, ako sa budeme učiť pracovať s informáciami. Aby sme mohli všetky tieto 

spôsobilosti od ţiakov očakávať, musíme sa to najskôr naučiť sami. Všetci chápeme, ţe sme 

sa dali na cestu zmeny: „Zmenou sa učíme, zmena systému začína u kaţdého z nás“. 

Zavedením Školského vzdelávacieho programu sa snaţíme aj o dosiahnutie zlepšenia 

spolupráce v rámci pedagogického zboru. Učitelia vyuţívajú vzájomné hospitácie a následné 

výmeny skúseností k dosahovaniu lepších výsledkov vo výučbe. Cieľom týchto aktivít je 

nevidieť ţiaka len cez svoj predmet, ale komplexne. Našou snahou je aj dosiahnutie 

maximálnej otvorenosti pri vzájomnej spolupráci a bezproblémového riešenia vzniknutých 

nedorozumení medzi spolupracovníkmi. 

Tradícia našej školy vo vyučovaní cudzích jazykov uţ sama predurčuje zameranie školy na 

výučbu cudzích jazykov. K tomu prispeli aj dve špičkovo vybavené jazykové laboratóriá 

a plánujeme vytvoriť i tretie. Od školského roku 2008/2009 sa s vyučovaním cudzieho jazyka 

začína v 1. ročníku. Škola má k tomu vytvorené všetky materiálne i personálne podmienky. 

Vyučujúce 1. stupňa sa prihlásili na doplňujúce štúdium cudzieho jazyka, ale uţ v súčasnej 

dobe máme plne zabezpečené kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov. Stanovená stratégia 

je postavená na systematickej výučbe prvého zvoleného jazyka hneď od 1. ročníka. Spolu 

s prvými slovami, či slabikami, ktoré samostatne ţiak prečíta, zaspieva aj prvú cudzojazyčnú 

pieseň, ktorej rozumie, reaguje na stručné príkazy a odpovie na jednoduchú otázku, či uţ 

anglicky alebo nemecky. Keď sú základy jedného cudzieho jazyka vybudované prichádza v 6. 

triede druhý cudzí jazyk. Vysoká intenzita výučby umoţní raketový štart a rýchly pokrok. 

Druhou oblasťou je zameranie školy na ekologickú výchovu. Snaţíme sa uţ od ranného 

veku prebúdzať v deťoch nielen vzťah k prírode, k svojmu mestu, k vlasti, ale učiť ich aj 

hospodárnosti, šetreniu energiami, šetrnému zaobchádzaniu so zverenými učebnicami, 

zariadením školy a k triedeniu odpadu. Prijatím zásad „zdravej školy“ pokračujeme uţ v 

osemročnej tradícii projektu: Škola podporujúca zdravie. Zapojili sme sa do projektu Zelená 

škola v rámci programu: „Eco-schools“ – „Eko-škola“. Tento program je zameraný na 

environmentálny manaţment, certifikáciu a environmentálne vzdelávanie škôl. Škola má 

zostavený plán činností, ktorého účelom je rozvrhnutie opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu 

ekologizácie prevádzky školy. Škola má taktieţ zostavený i vlastný Ekokodex. 

Treťou oblasťou je zameranie školy na šport. Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky 

v rôznych športových súťaţiach. Uţ v roku 1981 vzniklo Školské športové stredisko hádzanej 

ţiačok a neskôr v roku 1997 vzniklo na našej škole Školské športové stredisko basketbalu 

ţiakov. Obidve ŠŠS dosahovali veľmi dobré výsledky nielen v rámci kraja, resp. oblasti, ale 

aj v rámci Slovenska. Od roku 2005 sú tieto športové činnosti v Školskom stredisku 

záujmovej činnosti pri našej škole, ktoré je od 1.1.2013 premenované na Centrum voľného 
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času. Pohybové spôsobilosti, vplyv športu na zdravie detí, utváranie trvalého vzťahu 

k pohybovým aktivitám, športovanie, vytváranie medziľudských priateľských vzťahov 

v športových kolektívoch, aj to je cieľom učiteľov nielen v rámci hodín telesnej výchovy, ale 

aj v mimoškolských aktivitách. 

 

 

g) Údaje o prepočítanom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie  a údaje 

o prepočítanom počte a zloţení pedagogických zamestnancov v súlade so 

zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch 

 

 

Základná škola Počet ŠKD, CVČ Počet 

zamestnanci ZŠ  57 zamestnanci  14 

Z toho PZ* 40 Z toho PZ 14 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 40 - kvalifikovaní 13 

- nekvalifikovaní - - nekvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si vzdelanie - - dopĺňajú si vzdelanie - 

Z toho NZ** 17 Z toho NZ - 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 1 - upratovačky - 

- špeciálny pedagóg 1   

- sociálny pedagóg 1   

- upratovačky 9 Školská kuchyňa a jed. 6 

- ostatní  5 zamestnanci -spolu 77 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

 

 

 

 

 

Kategórie zamestnancov  Celkový počet z toho nekvalifikovaných 

Pedagogickí zamestnanci  49 - 

Učiteľ 38 - 

Vychovávateľ 9 - 

Pedagogický asistent 2 - 

Zahraničný lektor - - 

Odborní zamestnanci 3 - 

Školský psychológ 1 - 

Školský sociálny pedagóg 1 - 

Školský špeciálny pedagóg 1 - 
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Kariérový stupeň 
Počet 

Začínajúci samostatný s  1. atestáciou s  2. atestáciou 

Pedagogický zamestnanec   1 26 13 6 

Odborný zamestnanec - 2 1 - 

 

 

 

 

 

Kariérová pozícia Počet 

Pedagogický zamestnanec špecialista 43 

Triedny učiteľ 27 

Výchovný poradca 1 

Kariérový poradca - 

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec 1 

Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického zdruţenia, vedúci študijného 

odboru 

8 

Koordinátor informatizácie 1 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti 2 

Odborný zamestnanec špecialista 3 

Uvádzajúci odborný zamestnanec - 

Supervízor - 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti - 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec 4 

Riaditeľ  1 

Zástupca riaditeľa 2 

Vedúci vychovávateľ 1 

Vedúci odborného útvaru - 

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov v šk. roku 2014/2015  

 

 

 

Druh štúdia  

počet zamestnancov, ktorí štúdium 

začali ukončili 

adaptačné vzdelávanie 1 1 

aktualizačné vzdelávanie 10 9 

inovačné  vzdelávanie 1 1 

špecializačné vzdelávanie - - 

kvalifikačné vzdelávanie - - 

funkčné vzdelávanie 2 - 

inovačné funkčné vzdelávanie 1 1 

 

 

Iné druhy vzdelávania 

Druh Počet účastníkov 

Priebeţné vzdelávanie 24 
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i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

 

 

Aktivita Prezentovaná kde 

Počet účastníkov 

Ţiaci 
Pedagógo

via 

Zelená škola: Ako sa nám darilo v školskom roku 

2013/2014 

www.zsjfsered.sk 520 40 

 

Európsky týţdeň mobility oslávime PEŠIBUSom www.zsjfsered.sk 80 5 

Najzelenšia trieda školského roka 2013/2014 www.zsjfsered.sk 25 2 

Kto Vás bude čakať na zastávkach PEŠIBUSU? www.zsjfsered.sk 80 6 

Septembrový PEŠIBUS a prieskum dopravy www.zsjfsered.sk 30 5 

Noc výskumníkov 2014 www.zsjfsered.sk 45 2 

Zuzana Ševečková – víťazka fotografickej súťaţe www.zsjfsered.sk 1 1 

Fyzikálna exkurzia siedmakov www.zsjfsered.sk 45 2 

Finalistkou ceny ŢIVEL Veronika Moncoľová www.zsjfsered.sk 

www.seredskenovi

nky.sered.sk 

1 2 

Októbrový PEŠIBUS www.zsjfsered.sk 90 5 

Rovesnícke vzdelávanie www.zsjfsered.sk 110 1 

Ako sa nám darí plniť environmentálny akčný plán www.zsjfsered.sk 23 1 

Vianočné mydielka www.zsjfsered.sk 30 2 

Posledný prieskum v tomto roku www.zsjfsered.sk 30 1 

Aj v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi funguje kolégium 

zelenej školy 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

23 1 

Expert- Geniality show  

 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

13 1 

Na ZŠ Fándlyho pracujú malí výskumníci www.skolskyservis

.teraz.sk 

12 1 

Fyzikálne projekty o vlastnostiach tekutín 

 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

60 1 

Na rande s vedou 

 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

40 3 

Blízki spoločníci človeka www.skolskyservis

.teraz.sk 

60 1 

Exkurzia v seredskom cukrovare www.skolskyservis

.teraz.sk 

15 2 

 

Ako sme vyrábali domácu EKOplastelínu www.zsjfsered.sk 12 1 

Vybavenie meteorologickej záhradky uţ máme www.zsjfsered.sk 65 1 

Ako sa kolégium vzdelávalo… www.zsjfsered.sk 25 1 

Monitorovanie stavu ovzdušia v okolí školy www.zsjfsered.sk 12 1 

Naši úspešní ţiaci v súťaţi EXPERT geniality 

show 

www.zsjfsered.sk 13 1 

Boli sme vo vysielaní Rádia REGINA www.zsjfsered.sk 45 2 

Zimný prieskum dopravy www.zsjfsered.sk 30 1 

Výročie narodenia A.Voltu sme oslávili exkurziou www.zsjfsered.sk 45 2 

http://www.zsjfsered.sk/zelena-skola-ako-sa-nam-darilo-v-skolskom-roku-20132014/
http://www.zsjfsered.sk/zelena-skola-ako-sa-nam-darilo-v-skolskom-roku-20132014/
http://www.zsjfsered.sk/europsky-tyzden-mobility-oslavime-pesibusom/
http://www.zsjfsered.sk/najzelensia-trieda-skolskeho-roka-20132014/
http://www.zsjfsered.sk/kto-vas-bude-cakat-na-zastavkach-pesibusu/
http://www.zsjfsered.sk/septembrovy-pesibus-a-prieskum-dopravy/
http://www.zsjfsered.sk/noc-vyskumnikov-2014/
http://www.zsjfsered.sk/zuzana-seveckova-vitazka-fotografickej-sutaze/
http://www.zsjfsered.sk/fyzikalna-exkurzia-siedmakov/
http://www.zsjfsered.sk/finalistkou-ceny-zivel-veronika-moncolova/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/oktobrovy-pesibus/
http://www.zsjfsered.sk/ako-sa-nam-dari-plnit-environmentalny-akcny-plan/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
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Výchovný koncert ECO TOUR bol super www.zsjfsered.sk 580 30 

Prírodovedná súťaţ ţiakov 5. ročníka www.zsjfsered.sk 60 1 

Čas premien www.zsjfsered.sk 35 1 

Dokáţeme existovať bez plastových obalov na 

zošity ? 

www.zsjfsered.sk 60 1 

Blíţi sa Svetový deň vody www.zsjfsered.sk 60 1 

Veľká jarná brigáda ţiakov, rodičov a pedagógov www.zsjfsered.sk 120 6 

Svetový deň vody si deti v Seredi pripomenuli 

Vodníkovým superkvízom 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

65 

 

1 

Veľké jarné upratovanie piatakov a šiestakov www.zsjfsered.sk 120 6 

Prírodovedný workshop www.zsjfsered.sk 80 5 

Hodina Zeme uţ túto sobotu www.zsjfsered.sk 570 40 

Blíţiaca sa certifikácia v programe Zelená škola www.zsjfsered.sk 570 40 

Deň vody v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti www.zsjfsered.sk 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

45 2 

Deň vody v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti www.zsjfsered.sk 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

45 2 

Pozvánka na piaty ročník VEDECKÉHO 

JARMOKU 

www.zsjfsered.sk 45 7 

Opäť úspech na Biologickej olympiáde www.zsjfsered.sk 2 1 

Fotoreportáţ z Komunitného akčného dňa www.zsjfsered.sk 3 1 

Komunitný akčný deň www.skolskyservis

.teraz.sk 

350 20 

Exkurzia do Dubníka 2015 www.zsjfsered.sk 45 2 

Múzeum dopravy a Botanická záhrada v 

Bratislave 

www.zsjfsered.sk 45 2 

Postup na celoštátne kole biologickej olympiády www.zsjfsered.sk 1 1 

Posledný PEŠIBUS v tomto školskom roku www.zsjfsered.sk 115 6 

Festival fyzikálnych filmov www.zsjfsered.sk 2 1 

Krásny výlet v ZOO Zlín www.zsjfsered.sk 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

45 2 

Hmyzí hotel www.zsjfsered.sk 2 1 

Projekt Tak to vidím ja www.zsjfsered.sk 

www.skolskyservis

.teraz.sk 

320 1 

Medzinárodný deň školských kniţníc 27. 10. 2014  www.zsjfsered.sk 70 3 

Škola mojej profesie Bratislava 26.-27. 11.2015 www.zsjfsered.sk 3 1 

Drobnosti pre zápis do prvého ročníka – 

papierové zvieratká 

www.zsjfsered.sk 16 1 

Záloţka do knihy spája školy www.zsjfsered.sk 240 4 

Čítajme si... www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 
209 4 

Maľovanie na asfalte www.zsjfsered.sk 40 1 

Jazykový kvet www.zsjfsered.sk 3 1 

Poznávací zájazd do Londýna www.zsjfsered.sk 34 3 

Európska únia a my www.zsjfsered.sk 34 2 

http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.skolskyservis.teraz.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/


 15 

Mladý prekladateľ www.zsjfsered.sk 52 2 

Pexeso  www.zsjfsered.sk 12 1 

Školská OAJ www.zsjfsered.sk 15 1 

Poznáš túto krajinu? www.zsjfsered.sk 28 2 

EÚ a my  www.zsjfsered.sk 37 2 

Ako sme si spríjemnili vyučovanie www.zsjfsered.sk 10 1 

Vianočná Viedeň www.zsjfsered.sk 45 3 

Čitateľská dielňa www.zsjfsered.sk 182 5 

Deň Zeme na vyučovaní CJ www.zsjfsered.sk 54 2 

Večer cudzích jazykov www.zsjfsered.sk 43 5 

Deň vojnových veteránov – Deň červených makov www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

35 1 

„November 89 – druhá najväčšia udalosť 20. 

storočia“ alebo 25 rokov manţelstva so slobodou 

www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

1 1 

Výstava dejepisných projektov www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

79 1 

Dejepisná olympiáda 2014/2015 www.zsjfsered.sk 28 1 

Geografická olympiáda 2014/2015 www.zsjfsered.sk 28 1 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

16 2 

Čaro slova www.zsjfsered.sk 73 16 

Šaliansky Maťko www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

30 13 

Literárno-historické exkurzie www.zsjfsered.sk 120 3 

Predaj vianočných   výrobkov  

 

www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

vestibul školy 

27 2 

Predaj ţiackych 

vianoč. výrobkov 

www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

stánok v meste 

9 4 

Jarná brigáda www.zsjfsered.sk 

www.sered.sk 

50 5 

 

        

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťaţiach 

 

 

Názov súťaţe, olympiády 
Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Medzinárodné 

súťaţe 
okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo umiestnenie 

Basketbal ţiakov ZŠ 1. 1. 3.  

Minicoolvolley - ml. ţiačky 1. 4. 16.  

Detské atletické hry  2. 3.  

Mladí záchranári CO 1., 2.  26.  

Atletika - skok do výšky 1. 3.   

Atletika - vrh guľou 1. 5.   

Jazykový kvet - umelecký prednes v Aj 1. 1. 4.  

Jazykový kvet - umelecký prednes v Nj 1. 2.   

Šaliansky Maťko - II. kategória 1. 1. 3.  

Klokan - matematická súťaţ   1.  

Olympiáda zo Sj a literatúry 1. 1. 4.  

Dejepisná olympiáda kat. C 1. 1. ÚR  

http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/den-vojnovych-veteranov-den-cervenych-makov/
http://www.zsjfsered.sk/november-89-druha-najvacsia-udalost-20-storocia-alebo-25-rokov-manzelstva-so-slobodou/
http://www.zsjfsered.sk/november-89-druha-najvacsia-udalost-20-storocia-alebo-25-rokov-manzelstva-so-slobodou/
http://www.zsjfsered.sk/vystava-dejepisnych-projektov/
http://www.zsjfsered.sk/
http://www.zsjfsered.sk/
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Technická olympiáda 1., 3. 1.   

Biologická olympiáda 1., 2. 1. 7.  

Atletika druţstiev - dievčatá 3.    

Atletika druţstiev - chlapci 2.    

Basketbal ţiačky 3.    

Čaro slova - II. kat. poézia 3.    

Čaro slova - II. kat. próza 2.    

Dejepisná olympiáda kat. D 3.    

Dôvera cup - malý futbal ml. ţiačok 2.    

Fyzikálna olympiáda kat. E 3.    

Jednota cup - malý futbal starší ţiaci 2.    

Matematická olympiáda 6. roč. 1.    

Matematická olympiáda 8. roč. 2.    

Midicoolvolley ţiaci 1. 2.   

Midicoolvolley ţiačky 3.    

Pytagoriáda 5. roč. 1.    

Stolný tenis - súťaţ druţstiev 3.    

Volejbal ţiaci 2.    

Streľba zo VzPu mladší ţiaci  3.   

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

1. Projekt: „Škola podporujúca zdravie“ – realizovaný pätnásty rok podľa 

schváleného projektu. Plnenie programu sa odráţa v celej činnosti školy, vo 

vyučovacom procese i v čase mimo neho a zameraný je nielen na ţiakov, 

zamestnancov školy, ale aj na rodičov ţiakov školy. Počas školského roku boli 

organizované akcie na rozvoj pohybovej aktivity, na podporu nefajčenia 

a prevenciu drogových závislostí, na ochranu ţivotného prostredia 

a ozdravenia výţivy. Dlhodobý projekt. 

2. Projekt: „Tak to vidím ja“ – na hodinách výtvarnej výchovy ( realizácia: 

počas mesiaca september ) 

3. Projekt: „Cesta – výchova k emocionálnej zrelosti“ – v rámci etickej 

výchovy na II. stupni ( realizácia: počas celého školského roku ) 

4. Projekt: „Čítajme si“ – 8. ročník celoslovenského projektu, ktorý vznikol 

s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí. Čitateľského maratónu sa v našej škole 

zúčastnilo 209 ţiakov. 

5. Projekt: "Záloţka do knihy spája školy" - Do tohto medzinárodného 

projektu bolo zapojených 240 ţiakov našej školy. Zhotovovali záloţky a 

poslali ich ţiakom do ZŠ v Brezovici nad Torysou, ktorú nám vybrali 

organizátori projektu Slovenská pedagogická kniţnica v Bratislave a Národní 

pedagogická knihovna v Prahe. 

6. Projekt: "Najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice" - 10. ročník 

celoslovenského projektu k Medzinárodnému dňu školských kniţníc. 

Umiestnili sme sa na 28. mieste z 269 školských kniţníc v základných a 

stredných školách na Slovensku. 

7. Projekt: „Zelená škola“ – prioritná oblasť na certifikačné obdobie školských 

rokov 2013/2014 a 2014/2015 je OVZDUŠIE a DOPRAVA. Pre túto tému, ale 

i ďalšie oblasti je zostavený environmentálny akčný plán a aktivity sa počas 

týchto dvoch školských rokov priebeţne plnili. 7.5.2015 sa uskutočnila 

hodnotiaca návšteva z kancelárie programu Zelená škola. Dňa 22.6.2015 nám 

bolo oznámené, ţe certifikát na nasledujúce obdobie 2 rokov škola obhájila. 
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8. Projekt: „Modrá škola“ – dlhodobý projekt bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie 

pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode. 

9. Projekt: „Mladí reportéri pre ţivotné prostredie“ – vzdelávací certifikačný 

program, ktorý podporuje projektovú formu vzdelávania, kedy tím ţiakov 

skúma environmentálne témy vo svojom regióne. Zistenia a vlastné návrhy 

riešení prezentujú novinárskou formou. Ţiačka Veronika Moncoľová sa v 

dňoch 30.10. - 3.11.2014 zúčastnila medzinárodného workshopu v 

Portugalsku. Do súťaţí LITTER LESS a YRE AWARDS sme odoslali 25 

súťaţných príspevkov ( fotografie a články). Na Deň Zeme sme uskutočnili 

Komunitný akčný deň. 

10. Projekt: "Noc výskumníkov" - 26.9.2014 bola v rámci tohto 

medzinárodného projektu zorganizovaná pre ţiakov 9. ročníka exkurzia do 

Bratislavy. Ţiaci navštívili Prírodovedné múzeum SNM, kde absolvovali 

prednášku na tému Vesmírne tajomstvá. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka 

vedeckých stánkov v Starej trţnici. 

11. Projekt: "Recyklohry" V rámci tohto projektu sa v škole celoročne zbierali 

jednočlánkové batérie a drobný elektroodpad. V rámci Komunitného akčného 

dňa sme 22.4.2015 uskutočnili zber väčšieho elektroodpadu aj so zapojením 

verejnosti. 

12. Projekt: „ECO TOUR" - Výchovný koncert s environmentálnou tematikou 

sa konal 27.2.2015 v DK Sereď. Zúčastnili sa ho všetci ţiaci školy. 

13. Projekt: „Čas premien“ – cieľom je pripravovať predpubertálne deti na 

obdobie dospievania, umoţniť im chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými 

budú prechádzať alebo uţ prechádzajú. 

14. Projekt: „Škola priateľská deťom“. Výchovno – vzdelávací projekt. Cieľom 

projektu je výchova k tolerancii, multikulturalite, zodpovednosti, 

implementácia Dohovoru o právach dieťaťa. ( realizácia počas školského 

roku.) 

15. Projekt: „Podpora profesijnej orientácie ţiakov základnej školy na 

odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“, 
ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Pokračovanie projektu 

formou otvorených hodín a zapájaním sa ţiakov do súťaţí. 

16. Projekt: "Uţívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi" v 

spojení s programom Unplugged na prevalenciu uţívania drog medzi 

dospievajúcimi. 

17. Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 

školách s vyuţitím elektronického testovania" 

18. Projekt: "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 

socio-patologických javov v školskom prostredí"- národný projekt, ktorý 

realizujeme v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a 

patopsychológie. V rámci tohto NP škola získala odborné metodiky, 

publikácie, časopiseckú literatúru, diagnostické a edukačné balíčky, 

metodologické nástroje sprístupnené prostredníctvom internetového úloţiska 

pre potreby výchovného poradcu a jeho poradenských aktivít pre ţiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

19. Projekt: "Aktivizujúce metódy vo výchove" - národný projekt, ktorý 

realizujeme v spolupráci s Metodisko-pedagogickým centrom zameraný na 
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prácu vychovávateliek v ŠKD. V rámci tohto projektu škola získala edukačné 

balíčky pre prihlásené vychovávateľky a interaktívnu tabuľu. 

 
 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole  
 

V školskom roku 2014/2015 nebola v škole vykonávaná ţiadna inšpekčná činnosť. 

 

 

l) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
 

Škola má k dispozícii: 

- 27 kmeňových učební s učiteľským PC a dataprojektorom  , z toho 5 s interaktívnou 

tabuľou 

- 3 špeciálne učebne s interaktívnymi tabuľami (bio-chémia, fyzika, technika) 

- 3 počítačové učebne, z toho 1 s interaktívnou tabuľou 

- 2 jazykové laboratóriá s interaktívnymi tabuľami 

- 3 učebne na vyučovanie predmetov delených na skupiny 

- čitáreň s multimediálnym vybavením, tabletmi a interaktívnou tabuľou 

- cvičnú kuchyňu 

- 2 telocvične 

- 25 m plavecký bazén 

- posilňovňu 

- multifunkčné ihrisko 

- futbalové ihrisko 

- 250 m beţeckú dráhu – nepouţiteľná na atletiku 

- asfaltové ihrisko s plochou 1.600 m² - nepouţiteľné 

Na aktívny pohyb slúţi prestávkový dvor s rozlohou 1024 m² a zatrávnená plocha 

v uzavretom školskom areáli. 

V júni 2015 sme museli odovzdať budovu ŠKD do správy MŠ D.Štúra, aby mesto Sereď 

zabezpečilo umiestnenie detí v materských školách. V budove sme mali 2 oddelenia ŠKD, 

ktoré sme presťahovali do kmeňových tried v budove školy. Zároveň sme tak prišli o 

moţnosť vyuţívať verejné detské ihrisko na ul. D.Štúra. 

 

Športový areál školy je v dezolátnom stave. Nie je v moţnostiach školy udrţiavať 

športový areál v prevádzkyschopnom stave. Asfaltové ihrisko sa nedá pouţívať 

vôbec pre nebezpečie úrazu ( nerovnosti, vypukliny ). Je spracovaná štúdia i 

stavebný projekt na výstavbu všešportového areálu, ktorý by bol vyuţívaný 

i občanmi mesta Sereď.  

Vzhľadom na stav športového areálu a moţnostiam jeho vyuţitia pre všetkých 

obyvateľov mesta Sereď bude nutné aby sa tomuto problému venovala väčšia 

pozornosť zo strany Mestského zastupiteľstva a zriaďovateľa. 
 

 

m) školské zariadenia pri ZŠ 
 

1. Školský klub detí 
 

 k 15.09.2014 k 30.06.2015 
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Počet oddelení 9 8 

Počet ţiakov (priemer na 1 oddelenie) 179 (19,9) 172 (21,5) 

 

Charakteristika výchovného programu: Zábava – radosť – učenie 

         Výchovný program ŠKD je v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove 

a vzdelávaní. 

Dôleţitým prvkom, ktorý sa prelína celým výchovným programom je dôraz na otvorenosť 

výchovného zariadenia deťom prvého stupňa tejto školy, ktoré nemajú zabezpečenú 

starostlivosť v mimo vyučovacom čase. Je maximálnou snahou zapojiť do mimo vyučovacej 

činnosti s deťmi aj rodičov, aby deti mohli svoju prácu prezentovať nielen pre 

vychovávateľkou. 

Vzdelávací program školského klubu detí umoţňuje osobnostný rozvoj kaţdého ţiaka 

v prospech jeho osobnostného maxima. 

Školský klub detí ponúka: 

                ▪    záujmovú činnosť 

                ▪    zdravý ţivotný štýl 

                ▪    primeranú komunikáciu 

                ▪    rovnosť príleţitostí 

                ▪    toleranciu, solidaritu, otvorenosť, dôveru 

                ▪    sebamotiváciu 

                ▪    integritu osobnosti 

                ▪    bezpečnosť 

                ▪    priateľstvo 

                ▪    estetické prostredie 

                ▪    podporu tímovej spolupráce 

                ▪    rozmanitý program 

                ▪    rovnosť príleţitostí 

        ŠKD je súčasťou školy. Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo 

vyučovania. Ponúka rôzne záujmovej činnosti spoločensko-vedného, prírodovedného, 

umeleckého a športového charakteru. Nadväzuje na školský vzdelávací program Japonec 

(Jazyky, pohyb, naučiť ekologicky cítiť). 

 

Školský klub detí navštevujú deti prvého stupňa tejto školy na základe písomnej prihlášky 

rodičov.  

ŠKD navštevujú deti z Vinohradov nad Váhom. Váhoviec, Dolnej Stredy, Šintavy, ktoré sú 

ţiakmi tejto školy. 
 

2. Centrum voľného času 

záujmový útvar Počet 

prihlásených 

Týţdenný počet hodín 

záujmovej činnosti 

Basketbal – mladší mini 14 8 

Basketbal – mladší ţiaci 13 8 

Basketbal - ţiaci 12 8 

Hádzaná – mladšie ţiačky 12 8 

Hádzaná – staršie ţiačky 12 8 

Plávanie I. stupeň 15 2 

Plávanie mladší ţiaci 13 2 
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Plávanie starší ţiaci 15 2 

SPOLU 106 46 

 

 

Charakteristika výchovného programu: Kalokagatia 
 

         Výchovný program CVČ je v súlade s cieľmi a princípmi zákona o výchove 

a vzdelávaní. 

         Dôleţitým prvkom, ktorý sa prelína celým výchovným programom je dôraz na 

otvorenosť školského zariadenia všetkým ţiakom, rodičom a verejnosti, avšak s dodrţiavaním 

pravidiel slušného správania, vzájomnej úcty, tolerancie a pochopenia. Bez dodrţiavania 

morálnych noriem a pravidiel, ktoré sú dané v školskom poriadku by prichádzalo k anarchii, 

ktorá nie je našim cieľom. Snaţíme sa o zapojenie rodičov a nielen ich do chodu CVČ. 

Snahou všetkých pracovníkov CVČ je maximálna informovanosť rodičov o práci 

a výsledkoch ich detí, o zapojenie rodičov do športových a iných akcií CVČ. 

        Výchovný program nám bude slúţiť ako naša dohoda, ako budeme rozvíjať schopnosti 

ţiakov v oblasti športu, ekologického cítenia a cudzích jazykov. 

        Výchovný program je podobne ako Školský vzdelávací program našej školy JAPONEC 

zameraný na šport: basketbalový klub chlapcov, hádzanársky klub dievčat, plávanie 

Centrum voľného času navštevujú prevaţne ţiaci ZŠ Juraja Fándlyho. Okrem týchto 

ţiakov i ţiaci zo základných a stredných  škôl v Seredi a okolí. Nejedná sa o ţiakov so 

ŠVVP. 

 

3. Školská jedáleň 

 

Potenciálny počet stravníkov :                                                            580       

Počet vydaných hlavných jedál – priemer na 1 pracovný deň:        316               

Počet vydaných desiat – priemer na 1 pracovný deň:                       164                        

 

 

n) Krúţková činnosť – vzdelávacie poukazy 

 

Krúţok Počet ţiakov 

Alchymisti 16 

Ateliér dobrých nápadov 17 

Basketbalový 10 

Ekochémia 15 

Florbal 22 

Klub dobrých nápadov 15 

Krúţok mladých historikov 17 

Logické hry 19 

Ľudové tradície 14 

Malý informatik 13 

Matematika a súťaţe 28 

Mladí reportéri 15 

Pohyb a zdravie 21 

Pohybová príprava - basketbal 26 

Pohybové hry 13 

Praxmat 20 
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Stolný tenis 20 

Strelecký krúţok 16 

Šikovné ruky 18 

Tvoríme noviny 12 

Tvorivá dielňa 19 

Volejbal 14 

Výskumníci 18 

Výtvarný krúţok 15 

SPOLU: 413 

 

Celkový počet vzdelávacích poukazov    - vydaných:  586  

                                                                    - prijatých:   376   

 

 

o) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

1. Personálna oblasť: 
 

       -  spracovať ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov –  

           splnené 

       -   podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov - plnené 

    

2. Materiálno-technická oblasť: 
 

- doplniť výpočtovou technikou ţiacku kniţnicu v rámci projektu: Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva - nesplnené: projekt nebol úspešný 

- zakúpiť dataprojektory a počítače do všetkých učební na II. stupeň - splnené 

- zakúpiť licenciu na vedenie triednej dokumentácie v elektronickej podobe 

(elektronická triedna kniha, katalógové listy ţiakov, atď.) - splnené 

- zakúpiť tablety určené na vedenie elektronickej triednej knihy a na výučbu všetkým 

vyučujúcim - splnené 

- postupná výmena podlahových krytín na chodbách a v triedach - čiastočne splnené: 

vymenené podlahové krytiny vo všetkých triedach 

- vybudovať zastrešené státie na bicykle - nesplnené 

             
 

3. Ekonomická oblasť: 
 

- posilňovanie vlastného rozpočtu získavaním mimorozpočtových zdrojov za prenájmy 

priestorov – splnené .  
 

4. Výchovno-vzdelávacia oblasť 
 

- posilnenie odborných predmetov technika, biológia, chémia, fyzika ( v rámci projektu: 

Profesijná orientácia ţiakov ZŠ na odborné vzdelávanie) - splnené 

- vyuţívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu - 

plnené 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch - plnené 

- rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s 

modernými informačnými technológiami - plnené 
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5.  Oblasť voľného času detí: 
 

     -   zaviesť čo najväčší počet kvalitných záujmových útvarov – splnené . 

     -   rozvíjanie nadania v Centre voľného času - plnené 
 

p) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení  
 

Silné stránky: 
 

1. Vyučovanie zamerané na výuku cudzích jazykov od 1. ročníka plne 

kvalifikovanými učiteľmi 

2. Kvalifikovaná práca so začlenenými ţiakmi 

3. Výuka plávania počas hodín telesnej výchovy 

4. Počítačové učebne 

5. Plne vybavené odborné učebne bio-chémia, fyzika, technika 

6. Jazykové laboratóriá 

7. Ponuka záujmových krúţkov 

8. Kvalitná práca s talentovanými ţiakmi 

9. Práca a výsledky Centra voľného času ( hádzaná, basketbal ) 

10. Plná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

11. Upravené a udrţiavané exteriéry a interiéry školy 

12. Elektronizácia pedagogickej dokumentácie - elektronická triedna kniha, triedne 

výkazy, atď. 

13. Elektronická ţiacka kniţka, čipový systém v jedálni a zaznamenávanie 

dochádzky ţiakov elektronicky pre potreby školy i rodičov 
 

Slabé stránky: 
 

1. Technický stav interiéru školy ( podlahy na chodbách ) 

2. Nedostatočná motivácia pedagógov prostredníctvom finančného ohodnotenia 

3. Chýbajúce detské ihrisko pre deti v ŠKD 

4. Chýbajúce zastrešené státie pre bicykle 

5. Vonkajší športový areál školy 
 

Príleţitosti: 
 

            1.   Vytvorenie všešportového areálu pre ţiakov i širšiu verejnosť mesta 

            2.   Výstavba detského ihriska pre deti v ŠKD 

            3.   Výstavba zastrešeného státia pre bicykle  

            4.   Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov prostredníctvom MPC 

            5.   Podpora cezhraničnej spolupráce s partnerskou školou v Tišnove, najmä  

                  v oblasti výmeny skúseností a zavádzania nových foriem vyučovania 

6.   Napojenie rodičov na školu a získavanie ich podpory 

7.   Zameranie na projektové a kooperatívne vyučovanie 
 

Ohrozenia: 
 

1. Nedostatok finančných prostriedkov  

2. Nepriaznivý demografický vývoj v meste 
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3. Nedostatok finančných prostriedkov na motivovanie pedagogických 

i prevádzkových zamestnancov školy 
 

 

 

q) spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní sluţieb deťom, ţiakom, rodičom,  

vzájomné vzťahy medzi školou, ţiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 

a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú  

 

Spolupráca s radou rodičov i s výborom rady rodičov bola na veľmi dobrej úrovni 

a pomohla vyriešiť nejeden problém uţ v zárodku. Darí sa viacej pritiahnuť rodičov na 

spoluprácu v triedach najmä v čase mimo vyučovania. Bohuţiaľ naďalej pretrváva 

i nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole. V rámci komplexnejšieho poskytnutia 

informácií o ţiakoch pre rodičov je v škole zavedená Internetová ţiacka kniţka, kde 

majú rodičia moţnosť vidieť všetky známky svojho dieťaťa, poznámky k práci ţiakov 

a taktieţ i dochádzku. Prostredníctvom IŢK dostávajú rodičia i oznamy.  

 

 

 

 

 

         PaedDr. Jaroslav Čomaj 

                                                                                                                  riaditeľ školy 

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ J. Fándlyho 
 

Prerokované v Rade školy pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi dňa:   19. októbra 2015 

       

Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Sereď   s c h v á l i ť  Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi  za školský rok 

2014/2015.    

 

 

      .............................................................. 

          Boţena Vydarená  

                                                                                predsedníčka Rady školy  


